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مته هـای الماسـی پلی کریسـتال کـه بـه مته هـای PDC 3 معروف هسـتند به گسـتردگی و بـا موفقیت در 
همـه جـای دنیـا اسـتفاده شـده اند. از عوامـل مقبولیـت آنها می تـوان به عمر زیـاد و سـرعت قابل قبول 
آنهـا اشـاره کـرد. ایـن مته هـا نسـبت بـه ضربـه حسـاس هسـتند و در سـازندهای بسـیار سـخت )مثـل 
الیه هـای کربناتـه ی سـخت حـاوی چـرت و پیریـت( عملکـرد ضعیفـی دارنـد. همچنیـن دندانه هـای 
از  جدیـدی  نـوع  می بیننـد.  آسـیب  به سـرعت  و  دارنـد  زیـادی  گشـتاور  سـاختاری،  به دلیـل  آنهـا 
مته هـای PDC بـا دندانه هـای الماسـه CDE 4 نـام دارنـد. وجـه تمایـز ایـن مته هـا در مقایسـه بـا سـایر 
انـواع متـه ی PDC سـاختار دندانه هـای آنهاسـت کـه الماسـی مخروطـی شـکل اسـت. وجـود ایـن 
دندانه هـای مخروطـی، ویژگی هـای جدیـدی را بـه متـه PDC می دهـد و سـبب عملکـرد بهتـر آن 
به خصـوص در سـازندهای سـخت می شـود؛ از جملـه اینکـه سـاختار مخروطـی شـکل دندانه هـا در 
مقابـل سـاییدگی و ضربه هـای وارده بـه متـه مقاومـت بیشـتری دارنـد و سـبب افزایش عمر متـه و نیاز 
کمتـر بـه تعویـض آن در سـازندهای سـخت و افزایـش سـرعت میانگیـن حفـاری در ایـن سـازندها 
می شـود. دندانه هـای مخروطـی شـکل همچنیـن، گشـتاور کمتـری روی متـه دارنـد کـه به متـه اجازه 
می دهـد بهتـر زاویه سـازی کنـد و باعـث بهبـود عملکـرد متـه در حفاری هـای جهـت دار می شـود. از 
دیگـر مزایـای ایـن نـوع متـه ارتعاشـات کمتر رشـته ی حفـاری و ایجـاد خرده هـای حفـاری بزرگ تر 

اسـت. در ایـن مطالعـه، مته هـای CDE و نحـوه ی عملکـرد آنهـا بررسـی شـده اسـت.

از اواســـط دهـــه ی ۷۰ میـــالدی مته هـــای الماســـی پلی کریســـتال وارد 
ـــه ای  ـــده را الی ـــاد ش ـــای ی ـــطح مته ه ـــدند. س ـــان ش ـــاری جه ـــت حف صنع
از الماس هـــای مصنوعـــی به قطـــر ۰/4 اینـــچ پوشـــش می دهـــد. ایـــن 
الیـــه بـــا حاشـــیه ای از تنگســـتن کاربیـــد در دمـــا و فشـــار زیـــاد مرزبنـــدی 
ـــر در  ـــرعت تغیی ـــروزه س ـــد ]1[. ام ـــم می گردن ـــود محک ـــای خ و در ج
طراحـــی و ســـاختار مته هـــای پلی کریســـتال زیـــاد بـــوده و مدل هـــای 
ـــت.  ـــده اس ـــه ش ـــازار ارائ ـــه ب ـــه ب ـــاء یافت ـــای ارتق ـــا کارآیی ه ـــد ب جدی
ـــی  ـــخت کارآی ـــط و نیمه س ـــرم، متوس ـــازندهای ن ـــای PDC در س مته ه
زیـــادی دارنـــد. طبـــق گزارش هـــای موجـــود مته هـــای PDC در 
ســـازندهای کربناتـــه و تبخیری هـــای تمیـــز )بـــدون شـــیل( بیشـــترین 
کارآیـــی را دارنـــد و در ماسه ســـنگ ها، سیلتســـتون ها و شـــیل های 

ـــد ]2[. ـــی دارن ـــی خوب ـــز کارآی ـــبنده نی ـــخت غیرچس س
از عوامـــل مهـــم طراحـــی مته هـــای PDC شـــکل متـــه و مقطـــع 
تاج ماننـــد آنهاســـت. شـــکل دندانه هـــا و زاویـــه ی قرارگیـــری آنهـــا 
ـــه  ـــا اینک ـــود. ب ـــن می ش ـــازند تعیی ـــختی س ـــی و س ـــه نرم ـــه ب ـــا توج ـــز ب نی
ــت  ــه کاجی اسـ ــای سـ ــر مته هـ ــن برابـ ــای PDC چندیـ ــت مته هـ قیمـ
ـــاه  ـــر چ ـــه ی حف ـــت و هزین ـــه اس ـــا به صرف ـــتفاده از آنه ـــل اس ـــا در عم ام

را کاهـــش می دهـــد. از مزایـــای ایـــن مته هـــا مـــی تـــوان بـــه مـــوارد 
ـــرد]3[: ـــاره ک ـــر اش زی

■  عمر زیاد و حفاری عمق های زیاد بدون نیاز به تعویض مته
■ قابلیت استفاده در انواع سازندها

■ دارای بدنه ی5 بسیار قوی است که به ندرت ساییده۶ می شود.
■ با گذاشتن نازل، تمیزکاری زیر مته به خوبی صورت می گیرد.

■ به علت نداشتن ناحیه ی متحرک کمتر مانده۷ می گذارد.
■ نیاز به وزن کمتری روی مته دارد.

ــد  ــادی دارن مته هــای PDC به دلیــل ســاختار دندانه هایشــان گشــتاور زی
و نســبت بــه ضربــه حساســند. در ســازندهای نــرم به دلیــل نرمــی الیه هــا 
متــه آســیب نمی بینــد امــا در ســازندهای ســخت متــه بالفاصلــه آســیب 
ــد و  ــی برده ان ــوع پ ــن موض ــه ای ــای PDC ب ــازندگان مته ه ــد. س می بین
ــای  ــدی از مته ه ــوع جدی ــای خــود تجدیدنظــر کــرده  و ن در طراحی ه
ــر،  ــتاور کمت ــتفاده اند و گش ــخت قابل اس ــازندهای س ــه در س PDC ک

عمــر و پایــداری بیشــتر و جهت گیــری بهتــری دارنــد را طراحــی 
کرده انــد ]4[.
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ـــاری  ـــد حف ـــتان نیازمن ـــکو در قزاقس ـــدان چیناروس ـــازن می ـــعه ی مخ توس
در ســـنگ های کربناتـــه بســـیار ســـخت حـــاوی چـــرت بـــود. الیـــه ی 
ســـخت کربناتـــه و از عمـــق 2۰5۰ تـــا 311۰ متـــر حـــاوی  1۰ تـــا 5۰ 
ـــن  ـــاری ای ـــرای حف ـــه ی PDC ب ـــتفاده از مت ـــت. اس ـــرت اس ـــد چ درص
 PDC مته هـــای  دندانه هـــای  زیـــرا  نبـــود؛  موفقیت آمیـــز  حفـــره 

به ســـرعت می شکســـت. اســـتفاده از مته هـــای الماســـه8 به همـــراه 
توربیـــن بـــا ســـرعت چرخـــش زیـــاد )حـــدود 14۰۰-13۰۰ دور بـــر 
ـــود.  ـــز ب ـــدودی موفقیت آمی ـــا ح ـــره ت ـــن حف ـــاری ای ـــرای حف ـــه( ب دقیق
ــاری 3/4  ــرعت حفـ ــط، سـ ــه ی متوسـ ــن الیـ ــه در ایـ ــای الماسـ مته هـ
ـــاری  ـــر را حف ـــدود 55۰ مت ـــه ح ـــر مت ـــه ه ـــتند ک ـــاعت داش ـــر س ـــر ب مت
ــای  ــاد، خرده هـ ــت زیـ ــر قیمـ ــالوه بـ ــه عـ ــای الماسـ ــرد ]5[. مته هـ کـ
حفـــاری بســـیار ریـــزی تولیـــد می کردنـــد کـــه جداســـازی آنهـــا در 
ـــاری  ـــا حف ـــود و ب ـــن ب ـــم غیرممک ـــانتریفیوژ ه ـــط س ـــی توس ـــطح حت س
ـــتفاده از  ـــه اس ـــاز ب ـــه نی ـــت ک ـــش می یاف ـــاه وزن گل افزای ـــمتی از چ قس
ـــاری  ـــد ]۶[. در حف ـــه می ش ـــش هزین ـــبب افزای ـــت و س ـــد داش گل جدی
ایـــن حفـــره، مته هـــای کاجـــی9 اگرچـــه نســـبت بـــه مته هـــای الماســـه 
ــاًل  ــی کامـ ــراژ کمـ ــاری متـ ــا حفـ ــا بـ ــتند امـ ــتری داشـ ــرعت بیشـ سـ
ـــن  ـــه ای ـــود ک ـــه ب ـــض مت ـــش و تعوی ـــه پیمای ـــاز ب ـــدند و نی ـــاییده می ش س
امـــر ســـبب افزایـــش هزینه هـــا می شـــد. شـــکل-1 مته هـــای کاجـــی 

ــتفاده شـــده را نشـــان می دهـــد ]۷[. اسـ
شـــکل-2 مته هـــای PDC اســـتفاده شـــده در ایـــن میـــدان در الیـــه ی 
مشـــاهده  کـــه  همان طـــور  می دهـــد.  نشـــان  را  چـــرت  حـــاوی 
می شـــود دندانه هـــای ایـــن متـــه به خصـــوص قســـمت های ســـفید 
رنـــگ، شکســـته اند کـــه نشـــان می دهـــد عمده تریـــن اشـــکال متـــه ی 

PDC ســـاختار دندانه هـــای آنســـت ]۷[.

ـــی  ـــه ای مخروط ـــاختار دندان ـــا س ـــد ب ـــه ی PDC جدی ـــک مت ـــه ی در نتیج
ـــده  ـــان داده ش ـــکل-3 نش ـــه در ش ـــق آنچ ـــی طب ـــای کاج ـــه مته ه ـــبیه ب ش
پیشـــنهاد گردیـــد ]8[. یـــک آنالیـــز المـــان محـــدود بـــرای بررســـی 

حاوی 1 سخت  کربناته ی  سنگ های  در  شده  استفاده  کاجی  مته ی 
چرت ]8[

مته ی PDC استفاده شده در سازند کربناته ی سخت حاوی چرت 2
]7[

مته ی PDC جدید با دندانه های الماسه مخروطی ]8[3
آنالیز المان محدود برای بررسی عملکرد مته های مختلف قبل از 4

راندن در سازند ]7[
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عملکـــرد متـــه ی PDC بـــا ســـاختار دندانه هـــای مختلـــف بـــرای ایـــن 
میـــدان انجـــام شـــد. شـــکل-4 آنالیـــز المـــان محـــدود انجـــام شـــده 
بـــرای تعییـــن بهتریـــن ســـاختار دندانه هـــای متـــه در ایـــن میـــدان را 

نشـــان می دهـــد ]1۰و9[.
در ایــن آنالیــز عملکــرد متــه ی PDC، متــه ی کاجــی و متــه ی پیشــنهادی 
بررســی شــدند. شــکل-5 ســه نــوع متــه ی بررســی شــده را نشــان 
می دهــد.  نتایــج آنالیــز المــان محــدود بــرای ایــن ســه نــوع متــه نشــان 
داد کــه متــه ی جدیــد پیشــنهادی در حقیقــت نوعــی متــه ی PDC اســت 
ــه هــر ســه  کــه ســاختار دندانه هــای الماســه ی مخروطــی دارد نســبت ب
ــه ی  ــن مت ــری دارد. ای ــه کاجــی، PDC و الماســه عملکــرد بهت ــوع مت ن

جدیــد کــه متــه ی PDC بــا دندانه هــای الماســه ی مخروطــی1۰ نــام دارد 
ــر را داشــت ]11-14[. ــای زی ــا مزای ــه ســایر مته ه نســبت ب

■ سرعت حفاری بیشتر
ــت و  ــش نداش ــه پیمای ــاز ب ــه نی ــوری ک ــتر )به ط ــاری بیش ــراژ حف ■ مت

ــود( ــره ب ــاری کل حف ــه حف ــادر ب ــی ق ــه به تنهای ــک مت ی
■ ساییدگی کمتر

■ گشتاور کمتر
■ ارتعاشات کمتر

ــه ی PDC و  ــه مت ــری بیشــتر نســبت ب ــر و کنترل پذی ■   زاویه ســازی بهت
متــه ی الماســه

مته ی PDC، کاجی و مته ی PDC با دندانه های الماسه مخروطی ]7[5

کربناته ي 6 سازند  در   CDE و   PDC کاجی،  مته ي  نوع  سه  عملکرد 
سخت حاوی چرت ]7[

7]15[ CDE مته ي

مته ي 8 رایج  دندانه های  و  مخروطی  الماسه ي  دندانه ي  عملکرد 
PDC در برابر ضربه ]8[

معمولی 9 دندانه های  با  مقایسه  در  مخروطی  الماسه ي  دندانه های 
]7[ PDC مته ي
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■ ایجاد خرده های حفاری بزرگ تر
■ کاهش هزینه های حفاری در الیه های سخت

ـــه ي  ـــی و مت ـــای کاج ـــر مته ه ـــه ي CDE در براب ـــرد مت ـــکل-۶ عملک ش
PDC بـــرای حفـــاری در حفـــره ي ذکـــر شـــده را نشـــان می دهـــد. در 

چاه هاي- الـــف و ب بـــرای حفـــاری ایـــن حفـــره از تعـــداد زیـــادی 
 PDC متـــه اســـتفاده شـــده اســـت. همـــه ي ایـــن مته هـــای کاجـــی و
پـــس از کمـــی حفـــاری در ایـــن ســـازند به دلیـــل ســـرعت حفـــاری 
ـــدت  ـــه به ش ـــده اند ک ـــرون آورده ش ـــاه بی ـــاد از چ ـــتاور زی ـــا گش ـــم ی ک
ـــه ي  ـــه از مت ـــدف ک ـــاه ه ـــه در چ ـــی ک ـــد. در حال ـــده بودن ـــوده ش فرس
CDE اســـتفاده شـــده حفـــاری کل حفـــره تنهـــا بـــا اســـتفاده از یـــک 

ـــاییدگی  ـــز س ـــه نی ـــده و مت ـــام ش ـــادي انج ـــرعت زی ـــا س ـــه ي CDE و ب مت
ـــه ي  ـــتفاده از مت ـــا اس ـــه ب ـــل آنک ـــی به دلی ـــت. از طرف ـــته اس ـــی داش کم
CDE ارتعاشـــات رشـــته ي حفـــاری به شـــدت کاهـــش می یابـــد 

حفـــره ي حفـــاري شـــده در چـــاه هـــدف در مقایســـه بـــا چاه هـــاي-
الـــف و ب کیفیـــت بهتـــر و انحـــراف از مســـیر کمتـــری نیـــز داشـــته 

ـــت. اس
ـــاختار  ـــارز آن س ـــی ب ـــه ویژگ ـــام دارد ک ـــد، CDE ن ـــه ي جدی ـــن مت ای
ــان می دهـــد ]1[.  ــه را نشـ ــاختار ایـــن متـ دندانه هاســـت. شـــکل-۷ سـ
همان طـــور کـــه در شـــکل نیـــز دیـــده می شـــود ســـاختار ایـــن متـــه 
ــه  ــت. در ادامـ ــه ي PDC اسـ ــی و متـ ــاختار مته   ي کاجـ ــی از سـ ترکیبـ

عملکـــرد متـــه ي CDE و ویژگی هـــای آن بررســـي شـــده اســـت.

1- افزایش متراژ و سرعت حفاری
در متـــه ي CDE به دلیـــل درگیـــري کمتـــر دندانه هـــای مخروطـــی 
 ،PDC بـــا ســـازند در مقایســـه بـــا دندانه هـــای رایـــج در مته هـــای
گشـــتاور و ارتعاشـــات کمتـــری ایجـــاد می شـــود. کاهـــش گشـــتاور 
ـــه و  ـــر مت ـــش عم ـــبب افزای ـــاری س ـــته ي حف ـــات رش ـــه و ارتعاش روی مت
ـــاختار  ـــا س ـــای ب ـــن دندانه ه ـــردد. همچنی ـــی می گ ـــزات درون چاه تجهی
 ،PDC مخروطی شـــکل نســـبت بـــه دندانه هـــای رایـــج مته هـــای
ـــام  ـــش انج ـــق آزمای ـــد. طب ـــه11 دارن ـــر ضرب ـــتری در براب ـــتقامت بیش اس
ــی  ــه ي مخروطـ ــای الماسـ ــمیت دندانه هـ ــرکت اسـ ــط شـ ــده توسـ شـ
ـــرد  ـــکل-8 عملک ـــد. ش ـــه دارن ـــر ضرب ـــادی در براب ـــیار زی ـــتقامت بس اس
دندانه هـــا را در برابـــر ضربـــه نشـــان می دهـــد. در ایـــن آزمایـــش 
شـــرایط حفـــاری در یـــک ســـنگ کربناتـــه ي ســـخت بـــا ســـرعتي 
ــی  ــه نیرویـ ــود کـ ــازی می شـ ــاعت شبیه سـ ــر سـ ــوت بـ ــادل ۶۰ فـ معـ
ـــه ي  ـــه ي مت ـــود. دندان ـــه وارد می ش ـــر دندان ـــه ه ـــد ب ـــادل 18۰۰۰ پون مع
ــه ي  ــه دندانـ ــان برخـــورد اول می شـــکند؛ در حالـــی کـ PDC در همـ

ــده  ــی مانـ ــالم باقـ ــان سـ ــورد همچنـ ــس از 1۰۰ برخـ ــه ي CDE پـ متـ

عملکرد مته های PDC و مته ي CDE در حفاری جهت دار ]15[10

مته ي 11 و   PDC مته ي  برای  حفاری  سرعت  و  گشتاور  رابطه ي 
]8[ CDE

12]15[  CDEو مته ي PDC برای مته ي toolface angle تغییرات
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13]8[  CDE و PDC توزیع نیروهای جانبی در دندانه ي مته ي

14]8[  CDE  و مته ي PDC ارتعاشات رشته ي حفاری برای مته ي

ـــان  ـــف نش ـــور مختل ـــه ي CDE در 2۷ کش ـــا مت ـــاری ب ـــج حف ـــت. نتای اس
می دهـــد کـــه ایـــن مته هـــا در ســـازندهای ســـخت متـــراژ حفـــاری را 

حـــدود 5۶ درصـــد افزایـــش داده انـــد ]۶و 8 و 9[.
 CDE ــه ي ــای مت ــود دندانه ه ــده می ش ــکل-9 دی ــه در ش ــور ک همان ط
ــا روکشــی از تنگســتن  ــه PDC از جنــس المــاس ب مثــل دندانه هــای مت
ــت  ــبب مقاوم ــا س ــکل آنه ــی ش ــاختار مخروط ــا س ــت ام ــد اس کاربی
بیشترشــان در برابــر ســاییدگي می شــود. طبــق شــکل-9 مقاومــت 
ــت  ــر مقاوم ــه دو براب ــر ضرب ــی در براب ــه ي مخروط ــای الماس دندانه ه
دندانه هــای معمولــی اســت و حــدوداً 3۰-25 درصــد مقاومــت بیشــتري 
در برابــر ســاییدگي دارنــد کــه ســبب افزایــش متــراژ و ســرعت میانگیــن 

حفــاری می شــود.

2- بهبود زاویه سازی و کنترل پذیری بهتر
ــای  ــاد مته ه ــتاور زی ــت دار، گش ــاری جه ــازی و حف ــگام زاویه س در هن

ــاری،  ــاری، ارتعاشــات رشــته ي حف PDC باعــث کاهــش ســرعت حف

هــدف13،   نقطــه ي  دادن  دســت  از  خطــر  زاویه ســازی12،  کاهــش 
ــازده آن  ــش ب ــت کاه ــاری و در نهای ــای حف ــان و هزینه ه ــش زم افزای
به دلیــل   CDE مته هــای  الماســه ي مخروطــی  دندانه هــای  می شــود. 
درگیــری کمتــر بــا ســازند، گشــتاور و ارتعاشــات کمتــر، زاویه ســازی 
بهتــر و ســرعت حفــاری بیشــتري دارنــد ]8[. شــکل-1۰ عملکــرد 
مته هــای PDC و متــه ي CDE را در حفــاری جهــت دار نشــان می دهــد. 
همان طــور کــه در بــاال گفتــه شــد مته هــای CDE قابلیــت زاویه ســازی 

و کنترل پذیــری بهتــری دارنــد ]15[.
شـــکل-11 گشـــتاور و ســـرعت حفـــاری را بـــرای مته هـــای PDC و 
ــتاور  متـــه ي CDE نشـــان می دهـــد. مته هـــای CDE، 2۶ درصـــد گشـ
 PDC ـــای ـــا مته ه ـــه ب ـــای CDE در مقایس ـــد ]8و۶[. مته ه ـــری دارن کمت
کنترل پذیـــری14 بهتـــری نیـــز دارنـــد. شـــکل-12 تغییـــرات زاویـــه ي 
مســـیر15 را بـــرای متـــه ي PDC و متـــه ي CDE نشـــان می دهـــد. 
همان طـــور کـــه مشـــاهده می شـــود متـــه ي CDE نوســـانات کمتـــر و 

کنترل پذیـــری بهتـــری دارد ]15[.

3- کاهش ارتعاشات رشته ي حفاری
ــاری و  ــرعت حفـ ــش سـ ــبب کاهـ ــاری سـ ــته ي حفـ ــات رشـ ارتعاشـ
خـــراب شـــدن تجهیـــزات درون چاهـــی می شـــود. طبـــق شـــکل-

13 نیرو هـــای جانبـــی1۶ وارده بـــه دندانه هـــای متـــه ي PDC ســـبب 
ناپایـــداری و ایجـــاد ارتعاشـــات ناخواســـته در رشـــته ي حفـــاری 

]۷و5[. می شـــود 
شــکل-14 ارتعاشــات رشــته ي حفــاری را در متــه ي CDE و متــه ي 
 CDE مته هــای  مخروطــی  دندانه هــای   .]8[ می دهــد  نشــان   PDC

ــتاور و  ــا گش ــا ب ــن مته ه ــه ای ــد. در نتیج ــری دارن ــی کمت ــروی جانب نی
ــش  ــبب افزای ــر س ــن ام ــه ای ــد ک ــاری می کنن ــری حف ــات کمت ارتعاش
عمــر متــه، ســرعت حفــاری و جلوگیــری از ایجــاد مشــکالت در 
ــه ي  ــا مت ــاری ب ــگام حف ــن هن ــزات درون چاهــی می شــود. همچنی تجهی
ــده  ــر ش ــاه حف ــاری، چ ــته ي حف ــر رش ــات کمت ــل ارتعاش CDE به دلی

ــبب  ــر س ــن ام ــه ای ــری دارد ک ــیر کمت ــراف از مس ــر و انح ــت بهت کیفی
ــه ي جــداري و ســیمان کاری  ــدن لول ــگام ران کاهــش مشــکالت در هن

چــاه مي شــود ]8[.

4- ایجاد خرده های بزرگ تر
می دهــد  نشــان  محــدود1۷  اجــزای  آنالیــز  مــدل  طبــق شــکل-15 
وارد  ســازند  بــه  بیشــتری  تنــش  مخروطــی  الماســه ي  دندانه هــای 
ــازند  ــه س ــز ب ــه ای و متمرک ــورت نقط ــه به ص ــد و وزن روی مت می کنن
وارد شــده و ســبب شکســت آن می گــردد. شــکل-15 تنــش وارده بــه 
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ــد ]8[. ــان می ده ــه نش ــوع دندان ــر دو ن ــرای ه ــرا ب ــع آن ــنگ و توزی س
 CDE مته هـــای  کـــه  می دهـــد  نشـــان  میدانـــی  بررســـی های 
خرده هـــای حفـــاری بـــا قطـــر بزرگ تـــر از 2 میلی متـــر ایجـــاد 
می کننـــد کـــه ایـــن امـــر ســـبب می شـــود تمیـــزکاری چـــاه و حمـــل 
خرده هـــا بـــه ســـطح بهتـــر صـــورت گیـــرد. ایـــن خرده هـــا همچنیـــن 
ــوع  ــازند و نـ ــوع سـ ــل، نـ ــی، تخلخـ ــن تراوایـ ــرای تعییـ ــد بـ می تواننـ
ســـیال ســـازند اســـتفاده شـــوند. شـــکل-1۶ انـــدازه ي خرده هـــای 
ایجـــاد شـــده توســـط ایـــن نـــوع متـــه در مقایســـه بـــا متـــه ي PDC را 

]15و8[. می دهـــد  نشـــان 

نتیجه گیری
ـــا  ـــاری ب ـــت حف ـــاد و قابلی ـــر زی ـــای PDC عم ـــی مته ه ـــن ویژگ بارزتری
ـــه  ـــاییدگی بدن ـــا س ـــن مته ه ـــت. در ای ـــواع سازندهاس ـــاد در ان ـــراژ زی مت
ــتن  ــل نداشـ ــن به دلیـ ــا همچنیـ ــن مته هـ ــد. ایـ ــاق می افتـ ــدرت اتفـ به نـ

ــا  ــاه بجـ ــر مانـــده در چـ ــاختار خـــود، کمتـ قســـمت متحـــرک در سـ
می گذارنـــد. مکانیســـم شکســـتن ســـازند در ایـــن مته هـــا خراشـــیدن 
ـــد. در  ـــاج دارن ـــز احتی ـــه نی ـــری روی مت ـــه وزن کمت ـــه ب ـــت و در نتیج اس
ـــت،  ـــه ي حـــاوی چـــرت و پیری ـــر ســـازند کربنات ســـازندهای ســـخت نظی
مته هـــای PDC به دلیـــل ســـاختار دندانه هـــا گشـــتاور زیـــادی دارنـــد 
و بـــا ارتعاشـــات شـــدید و درگیـــري متـــه بـــا ســـازند به ســـرعت 

ــد. ــی دارنـ ــرد ضعیفـ ــکنند و عملکـ ــا می شـ دندانه هـ
در حفـــاری ســـازندهای ســـخت بـــا مته هـــای الماســـه نیـــز ســـرعت 
ــه در  ــتند کـ ــز هسـ ــدر ریـ ــاری آنقـ ــای حفـ ــت و خرده هـ ــم اسـ کـ
ــد  ــدا کنـ ــا را از گل جـ ــد خرده هـ ــم نمی توانـ ــانتریفیوژ هـ ــطح سـ سـ
و پـــس از مدتـــی حفـــاری، بایـــد گل جدیـــد ســـاخته شـــود کـــه بـــا 
توجـــه بـــه قیمـــت زیـــاد آنهـــا هزینه هـــا به شـــدت افزایـــش می یابـــد. 
ـــر  ـــا عم ـــد ام ـــتری دارن ـــاری بیش ـــرعت حف ـــی س ـــای کاج ـــه مته ه اگرچ
آنهـــا کـــم اســـت، به ســـرعت ســـائیده می شـــوند و نیـــاز بـــه تعویـــض 
دارنـــد کـــه ایـــن امـــر باعـــث افزایـــش زمـــان و هزینه هـــاي حفـــاری 

می شـــود.
بـــر اســـاس مطالعـــات، شبیه ســـازی های انجـــام شـــده توســـط آنالیـــز 
ــای  ــدی از مته هـ ــوع جدیـ ــی، نـ ــاهدات میدانـ ــدود و مشـ ــان محـ المـ
PDC کـــه دندانه هـــای الماســـه ي مخروطـــی دارنـــد در حفـــاری 

ـــوری  ـــه ط ـــد. ب ـــی دارن ـــیار خوب ـــرد بس ـــخت عملک ـــیار س ـــای بس الیه ه
کـــه بـــدون نیـــاز بـــه تعویـــض متـــه، به طـــور کامـــل و بـــا ســـائیدگی 
ـــد.  ـــاری نماین ـــخت را حف ـــیار س ـــازندهای بس ـــد س ـــم می توانن ـــیار ک بس
ویژگی هـــای ایـــن متـــه ي جدیـــد کـــه CDE نـــام دارد تنهـــا به دلیـــل 
ـــای  ـــت. دندانه ه ـــاوم آنس ـــی مق ـــه ي مخروط ـــای الماس ـــاختار دندانه ه س
مخروطـــی، مکانیســـم شکســـتن ســـازند را در متـــه ي PDC از خراشـــیدن 
بـــه خـــرد کردن/ خراشـــیدن تغییـــر داده و به همیـــن دلیـــل کـــه کمتـــر 
بـــا ســـازند درگیـــر می شـــوند گشـــتاور کمتـــر، جهت پذیـــری بهتـــر، 
قابلیـــت زاویه ســـازی بیشـــتر و ارتعاشـــات کمتـــری نیـــز دارنـــد. ایـــن 
مته هـــا بدلیـــل ســـاختار مقـــاوم دندانه هایشـــان، گشـــتاور و ارتعاشـــات 
کمتـــر و در نتیجـــه عمـــر بیشـــتری نیـــز دارنـــد. همچنیـــن بـــه دلیـــل آنکـــه 
مکانیســـم شکســـت آنهـــا خراشـــیدن نیســـت ســـرعت حفـــاری آنهـــا نیـــز 
بیشـــتر اســـت و خرده هـــای بزرگ تـــری تولیـــد می کننـــد کـــه ســـبب 
ـــام  ـــر انج ـــاه بهت ـــزکاری چ ـــاری و تمی ـــای حف ـــل خرده ه ـــود حم می ش
ـــازندهای  ـــود س ـــل وج ـــور بدلی ـــن کش ـــی میادی ـــاری برخ ـــود. در حف ش
کربناتـــه ســـخت و ســـازندهای حـــاوی چـــرت و پیریـــت اســـتفاده از 
مته هـــای کاجـــی و PDC از نظـــر متـــراژ و ســـرعت حفـــاری نتایـــج 
ــبی  ــز کیفیـــت مناسـ ــده نیـ ــر شـ ــاه حفـ ــته و چـ ــیار ضعیفـــی داشـ بسـ
 CDE نداشـــته اســـت. در ایـــن میادیـــن اســـتفاده از فـــن آوري جدیـــد
ـــش  ـــبب کاه ـــش داده و س ـــاری را افزای ـــرعت حف ـــراژ و س ـــد مت می توان

هزینه هـــای حفـــاری گـــردد.
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